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Meibergdreef 15 
1105 AZ Amsterdam 

(020) 56 68 666 
studentenraad@amc.uva. nl 

studentenraad.nl/amc 

Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad 
AMC, 13 maart 2017 
 

Aanwezige 
raadsleden 

Anne Wermelink, Demi Dorrepaal, Diederick Jan van Doorn, Ilse Griffioen, Manoek Spitzers, 
Marieke Kap, Marit Schonewille, Mike Keizer, Brenda Fokkink en Max de Vries. 

Afwezig  
Gast  
Notulist Merijn Kuit 

 

Agenda 
1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Doorlopen actielijst 

4. Vaststellen notulen  

5. Updates 

6. Mededelingen & rondvraag 

7. Vaststellen agenda 

8. Proefvisitatie 

9. Department chairs 

10.  Nazorg Curius+ 

11.  OTMI 

12.  WVTTK 

13.  Mededelingen & rondvraag 

14.  Nieuwe agendapunten 

15.  Einde vergadering  

 

1. Opening 

Diederick opent de vergadering om 18:34. 

2. Post in/uit 

- 16-03-2017 Proefvisitatie, 10:00-11:45, verzamelen op plein J. 

- 16-03-2017 OTMI 16:00-17:00, J1B-121 
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3. Doorlopen actielijst 

De actielijst is doorlopen. De volgende punten zijn verder toegelicht.  

- Anne is vandaag langs geweest bij de medische bibliotheek om navraag te doen naar de pilot 

met de verruimde openingstijden in de tentamenweek. Helaas zijn ze vergeten bij te houden 

hoe groot de animo voor verruimde openingstijden is. Daarom zal nogmaals een pilot 

gedaan moeten worden. 

- Er is nog geen voortgang geboekt omtrent het verbeteren van de omstandigheden en 

roosteringsmogelijkheden voor de dubbele bachelors. Dit zal besproken worden op de 

volgende vergadering met het opleidingsteam geneeskunde(OTgen).  

- Gebleken is dat de stagevergoeding voor de coassistent ook een dossier is waar de 

Geneeskundestudent mee bezig is.  

- Kan iedereen vanavond nog het weekendjesbestand invullen?  

- De SR verkiezingen zullen vermeld worden in de MIKpunt nieuwsbrief.  

4. Vaststellen notulen 

De notulen zijn vastgesteld, onder voorbehoud van enkele wijzigingen.  

5. Updates 

De updates zijn schriftelijk door de raadsleden apart doorgenomen.  

6. Mededelingen en rondvraag 

- Marit zal niet bij de themabijeenkomst over internationalisering aanwezig zijn. Diederick zal 

er wel zijn.  

- We gaan op vrijdag 21 april rond 18:00 met de auto(van Diederick en Marit) richting Gent. 

Op zondag zijn we begin van de avond terug.  

- Gabor Linthorst heeft aangegeven toevoegingen te willen doen aan de OER van Epicurus. 

Zodra deze binnen zijn zal Mike de SR een bericht sturen.  

7. Vaststellen agenda 

De agenda is onveranderd vastgesteld.  

8. Proefvisitatie 

Bij de heraccreditatie wordt de kwaliteit van de opleiding beoordeeld. De opleiding moet 

beantwoorden aan verschillende eisen om het onderwijs te mogen blijven aanbieden en geldige 

diploma’s te blijven uitgeven.  

De procedure bestaat uit een schriftelijk deel en 4 dagen: een zelfevaluatie, een proefvisitatie, 

een dress rehearsal en een visitatie.  

- Zowel de masteropleiding als de bacheloropleiding moet een zelfevaluatie doen voor juli 

2017. De SR zal het bestand met de zelfreflectie doorlezen. De raadsleden die aanwezig zijn 

bij de proefvisitatie zullen voor 16 maart het gedeelte over de eigen opleiding 

(master/bachelor) doornemen. Daarna zal de SR het gehele bestand moeten doornemen, 

voor een nader te bepalen PV.   

- De proefvisitatie zal 16 maart plaatsvinden. Hierbij zal de SR optreden als 

studentendelegatie. Ter voorbereiding hierop zal de SR een kritische reflectie van de 
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opleiding zelf ontvangen.  Op de dag zelf vindt een inhoudelijke discussie over de inhoud van 

de kritische reflecties plaats. Daarnaast is er ruimte voor vragen en/of discussiepunten. De 

dag fungeert als een kennismaking met het principe van de accreditatie.  

- De dress rehearsal vindt plaats op 7 september. Hierbij is ruimte voor kennismaking met 

overige delegatieleden. Daarnaast kan de onderlinge werkwijze worden afgestemd. Op deze 

dag wordt gecontroleerd of de visitatie planning goed op orde is.  

- Op 26 en 27 september vindt de daadwerkelijke accreditatie plaats. Hiervoor moet de SR een 

studentendelegatie selecteren, bestaande uit 6-8 studenten van de bachelor en 6-8 

studenten van de master. Deze studenten mogen niet in de opleidingscommissie zitten en er 

mag maximaal 1 student die in de jaarvertegenwoordiging zit mee doen. Er zal tijdens de 

accreditatie een commissie langskomen die met verschillende gremia en een 

studentendelegatie in gesprek gaat. Deze commissie zal bepalen of de opleiding opnieuw 

geaccrediteerd wordt.  

9. Department chairs 

Momenteel is de regelgeving van de universiteit dat alle afdelingshoofden de titel professor 

moeten dragen. Op het AMC is dit echter niet het geval, omdat het een ziekenhuis is. De CSR 

heeft voorgesteld om de regelgeving aan te passen en de positie open te stellen voor universitair 

docenten en universitair hoofddocenten. Zij hebben de SR gevraagd om dit voorstel te steunen 

en bij de decaan aan te kaarten. De SR heeft besloten dat zij hier geen besluit over kunnen 

maken, omdat het probleem niet herkenbaar is voor de faculteit geneeskunde. In het antwoord 

aan de CSR zal de SR duidelijk maken dat zij hen wel zullen steunen wanneer hierover een advies 

gevormd moet worden.  

10. Nazorg Curius+ 

Afgelopen opleidingsteam geneeskunde(OTgen) is besproken dat de herkansingen van Curius+ 

voorlopig georganiseerd zullen worden. Wanneer de opleiding hiermee stopt is onduidelijk en zal 

besproken worden middels een rondvraag op de vergadering met het OTgen.   

11. OTMI 

Aankomende donderdag zal een vergadering met het opleidingsteam medische 

informatiekunde(OTMI) plaatsvinden. Hier zullen onder andere de volgende onderwerpen 

besproken en nagevraagd worden:  

- De bachelorherziening medische informatiekunde zal komend jaar plaatsvinden. De SR zal de 

stand van zaken hieromtrent navragen. Onder andere de vernieuwing van de 

practicumhandleidingen zal besproken worden.  

- Er zal een toelichting omtrent de ‘curriculumtool’ gevraagd worden. Dit is een site waar het 

programma van de studie uitgeschreven zal staan. De SR zal het doel van deze site en het 

verschil met de studiegids navragen.  

- Aan het begin van het jaar heeft de SR het OTMI gevraagd om in het rooster te vermelden 

welke practica verplicht zijn. Het OTMI heeft toen aangegeven meer te voelen voor een 

vermelding in de studiegids. De SR zal de stand van zaken navragen.  



 
 

 
 

Pagina 4 van 4 
Notulen plenaire vergadering, 13 maart 2017 

 
 

studentenraad.nl/amc  
amc@studentenraad.nl 

 

- Vanuit de opleiding medische informatiekunde wordt momenteel geen voorlichting over de 

masters georganiseerd. De SR zou graag zien dat dit buiten de opleiding om toch 

georganiseerd wordt. Suggesties voor de aanpak zijn aangedragen: 

o In eerste instantie kan in samenwerking met MIKpunt geprobeerd worden 

mastermogelijkheden te combineren met de bedrijvenmarkt.  

o In samenwerking met MIKpunt en de MFAS een voorlichting over de 

mastermogelijkheden toevoegen aan de medische carrière dag.  

o Er is in de UvA een potje waar studieverenigingen geld kunnen aanvragen voor het 

organiseren van een carrière dag. Eventueel kunnen hier gelden aangevraagd 

worden voor de organisatie.  

12. WVTTK 

Er is verder niets ter tafel gekomen.  

13. Mededelingen en rondvraag 

- De deadline voor het aangeven van de studentendelegatie bij de heraccreditatie staat niet 

vast. Het moet wel zo snel mogelijk gebeuren.  

14. Nieuwe agendapunten 

Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen.  

15. Einde vergadering 
Diederick beëindigt de vergadering om 19:54. 

 


